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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány komoly hatást gyakorolt az európai és a 
világgazdaságra, mind az államháztartás, mind pedig a magánszektor azon képessége 
tekintetében, hogy foglalkoztatási lehetőségeket biztosítson és erőforrásokat ruházzon 
be eszközökbe vagy innovációkba; hangsúlyozza, hogy késedelmet okozott a 
gyártásban és a jogszabályokból eredő kötelező kiigazításokban is; arra a 
következtetésre jut továbbá, hogy megmutatta az EU függőségét egyes stratégiai 
értékláncokban; úgy véli, hogy a Bizottságnak fontolóra kellene vennie olyan 
intézkedéseket, többek között irányítási politikák révén, amelyek biztosítani fogják az 
egységes piac megfelelő működését, valamint az európai ipar stratégiai ágazatainak 
ellenálló képességét és autonómiáját;

2. várakozásai szerint ezért a járvány kitörése előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia jelentős felülvizsgálatra fog szorulni, hogy 
tükrözze a gazdasági kilátások változását és a Bizottság új küldetését: hogy az ipari 
átalakulásra összpontosítson, Unió-szerte visszaállítsa a gazdaságokat a növekedési 
pályára, valamint északon, délen, keleten és nyugaton is megerősítve a tagállami 
gazdaságokat, kezelje a növekvő különbségeket; felhívja a Bizottságot, hogy határozzon 
meg átfogó, nagyra törő és fenntartható erőfeszítéseket a polgárok és a vállalkozások 
érdekében; úgy véli, hogy ehhez közös európai megközelítésre van szükség;

3. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak fel kell lépnie az egységes piac zavarainak orvoslása 
érdekében; hangsúlyozza továbbá, hogy a stratégiának nem egyszerűen az egységes piac 
korábbi helyzetét kell visszaállítania a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó zavarok 
megszüntetése révén; úgy véli, hogy ennek az iparpolitikának ellenállóbb és 
fenntarthatóbb fejlődést is kell eredményeznie, meg kell szüntetnie az egységes piac – 
többek között a szolgáltatások – előtt álló, még mindig létező, indokolatlan akadályokat, 
és biztosítania kell az egységes piaci szabályok hatékony és tisztességes végrehajtását és 
érvényesítését;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt készítsen átfogó és ágazatokon 
átívelő elemzést az EU gazdaságairól annak érdekében, hogy meg lehessen érteni a 
Covid19-világjárvány által kifejtett hatások mélységét, és mérje fel a határokon átnyúló 
értékláncok zavarainak mértékét; ezen elemzés elvégzését alapvetőnek tekinti ahhoz, 
hogy a Bizottság aktualizált ajánlásokat adhasson ki, és meghatározhassa azokat a 
kulcsfontosságú szakpolitikákat, amelyek meg fogják erősíteni az egységes piacon 
belüli kollektív, hosszú távú helyreállítást, amely során senki nem maradhat segítség 
nélkül;

5. úgy véli, hogy ezen átfogó tényadatok alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a fenntartható és tisztességes gazdasági fellendülést, a 
digitális és zöld átállást, valamint a polgárok és a fogyasztók jólétét és lehetőségeit 
annak érdekében, hogy ezáltal hangsúlyozza az egységes piac és az európai ipar 
újjáépítése és ellenálló képességének megerősítése, valamint az összes tagállam, azok 
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polgárai és vállalkozásai javát szolgáló előnyök biztosítása iránti közös 
elkötelezettséget; felhívja a Bizottságot, hogy fordítson kiemelt figyelmet a jobb 
jogalkotás elveire, többek között értékelje külön, hogy a Bizottság javaslatai tiszteletben 
tartják-e az arányosságot, annak biztosítása érdekében, hogy minden erőfeszítés az erős 
egységes piac kialakítását támogassa; e tekintetben emlékeztet a bürokrácia csökkentése 
érdekében a Bizottság által támogatott „egy be, egy ki” elvre;

6. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az egységes piac európai ipari ökoszisztémáinak 
ellenálló képességét, ami nagyra törő, többek között a versenyt és az állami támogatási 
kereteket kezelő jogalkotási keretet tesz szükségessé; üdvözli a Bizottság által 
azonosított 14 ökoszisztémát, valamint annak szükségességét, hogy egyes kritikus 
tevékenységeiket a belső piacra összpontosítsák, aminek hozzá kell járulnia az európai 
ipar ellenálló képességének fokozásához, autonómiájának megerősítéséhez és a 
harmadik országoktól való függés csökkentéséhez;

7. emlékeztet arra, hogy a Covid19-világjárvány során számos kritikus ágazatban – 
például az élelmiszer-, a gyógyszer- és az egészségügyi ágazatban – és azok ellátási 
láncaiban jelentős zavarok léptek fel, melyek arra kényszerítették a termelőket és a 
feldolgozókat, hogy új beszállítókat  és alternatív értékesítési lehetőségeket keressenek; 
hangsúlyozza, hogy a szükséges változásokat a felülvizsgált ipari stratégiának  kell – 
egy mélyreható hatásvizsgálatot követően – tisztességes és fenntartható módon 
előmozdítania annak érdekében, hogy az áthelyezések miatt a kritikus ágazatokban 
elkerülhető legyen az ellátási láncok jövőbeli összeomlása és a termelés leállása, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy az EU egy újabb válság esetén ne függjön 
az alapvető áruk és gyógyszerek harmadik országokból történő behozatalától, 
garantálva mindeközben az uniós gazdaság versenyképességét;

8. felhívja a Bizottságot, hogy az új ipari stratégiába építsen be olyan mechanizmusokat, 
amelyek figyelembe veszik az EU fenntartható ipari termelésének költségeit, biztosítva 
az uniós ipar versenyképességét a globális piacon;

9. hangsúlyozza, hogy az EU ipari versenyképessége nemcsak a jól működő ellátási 
láncokon és az áruk szabad mozgásán alapul, hanem különösen a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán; emlékeztet arra, hogy az iparban egyre gyakoribb a 
termékek szolgáltatásokhoz kapcsolt értékesítése; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
meg kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált prioritások részeként hogyan mélyítse el a 
határokon átnyúló szolgáltatások egységes piacát, tekintettel annak Unió-szerte 
kiaknázható, igazolt versenyképesség- és növekedésösztönző képességére; felhívja a 
Bizottságot, hogy kezelje a meglévő indokolatlan szabályozási és nem szabályozási 
jellegű belső piaci akadályokat, amelyek olykor a korlátozó és bonyolult nemzeti 
szabályokból, a korlátozott adminisztratív kapacitásokból és az uniós szabályok nem 
megfelelő átültetéséből, valamint azok nem megfelelő érvényesítéséből erednek, 
ugyanakkor tartsa fenn a magas szintű fogyasztóvédelmet; kiemeli a rugalmasabb és 
átláthatóbb irányítás fontosságát a belső piac és ipara további integrációja 
szempontjából, mely olyan korszerűbb nyomon követési, teljesítménymérési és e-
kormányzati eszközök révén valósítható meg, mint például az egységes piaci 
eredménytábla, a megerősített SOLVIT-hálózat és a digitális kapu;

10. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Európa a fenntarthatóság globális modelljévé 
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váljon, amely központi szerepet játszik az európai ipar fejlesztésére irányuló tervekben, 
és hangsúlyozza, hogy az innováció ösztönzése révén elő kell mozdítani a körforgásos 
gazdaságot és támogatni kell a fenntartható termelést; emlékeztet arra, hogy a 
fenntarthatóbb egységes piac felé való sikeres átmenethez a tagállamok közötti bizalom 
növelésére van szükség; úgy véli, hogy az új ipari stratégiának többek között az 
ökológiai iparágak létrehozására és fejlesztésére kell összpontosítania, összhangban a 
Zöld New Deal-lel; hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaság megvalósítása 
érdekében meg kell erősíteni az európai ipart az új, harmonizált piacok kialakításának 
támogatása céljából; kiemeli a belső piac fontosságát az elsődleges és másodlagos 
nyersanyagok újrafelhasználása szempontjából, melynek az alkalmazandó 
jogszabályokkal teljes összhangban kell történnie;

11. emlékeztet az Európai Tanács 2019. december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja, és előírja, hogy valamennyi vonatkozó uniós jogszabály és szakpolitika 
összhangban legyen a klímasemlegességi célkitűzés megvalósításával, és ahhoz hozzá 
kell járulnia, megőrizve ugyanakkor az EU versenyképességét; ezért megfelelő 
eszközökre, ösztönzőkre és beruházásokra szólít fel a költséghatékony és méltányos 
átállás biztosítása érdekében; úgy véli, hogy ennek a keretnek figyelembe kell vennie a 
különböző nemzeti körülményeket és kiindulópontokat; hangsúlyozza, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának hozzá kell járulnia a fenntarthatóbb belső piachoz, 
ugyanakkor figyelembe kell vennie a fogyasztóvédelem megerősítésének 
szükségességét;

12. hangsúlyozza, hogy az erős állami szektor és a virágzó ipar a beruházásokkal és az ipari 
infrastruktúra fejlesztésével aktívan hozzájárulhat az uniós gazdaság és társadalom 
szükséges átalakításának elősegítéséhez, amit az európai zöld megállapodás célkitűzései 
is megkövetelnek; ebben az összefüggésben elismeri, hogy a köz- és a magánszektor az 
elkövetkező években jelentős pénzügyi megszorításokkal fog szembesülni; kiemeli 
továbbá, hogy az átalakulás tőkeigényes lesz, és várhatóan tükrözni fogja az ipar előtt 
álló beruházási korlátokat, valamint a Covid19-világjárvány miatt a tagállamok 
költségvetéseire nehezedő további korlátokat; ezért ösztönzi a Bizottságot, hogy 
folytasson aktív és nyílt párbeszédet valamennyi iparággal és érintett érdekelt féllel, 
biztosítva, hogy az új jogszabályok változásai ne gyakoroljanak negatív hatást az 
egységes piacra; aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen üteme miatt, különösen az 
EU kevésbé fejlett részein és a legkülső régiókban, ahol az átalakulás véghezviteléhez 
sokkal jelentősebb intézkedésekre van szükség; sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el 
egy olyan modellt, amely felülvizsgált ipari stratégiájában benne foglalja a 
rugalmasságot és a támogatást annak biztosítása érdekében, hogy senki ne maradjon le; 
ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy a Bizottság európai helyreállítási tervében 
részletezett európai kötelezettségvállalás és megközelítés az EU általános célkitűzései 
elérésének további elősegítését célozza;

13. hangsúlyozza az uniós ipar digitalizálásának fontosságát, többek között az ipari 
alapanyagok belső piacra való belépését megelőző ellenőrzését is; hangsúlyozza, hogy 
az olyan új technológiák, mint a mesterséges intelligencia (MI), a dolgok internete (IoT) 
és a robotika fontos szerepet játszanak, amennyiben képesek hozzájárulni az olyan ipari 
folyamatok és innovációk fejlesztéséhez, amelyek  előnyöket biztosítanak a fogyasztók 
számára innovatív termékek és szolgáltatások révén, valamint a vállalkozások számára a 
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teljesítményük optimalizálása révén ; felhívja ezért a Bizottságot, hogy valósítson meg 
egységes európai digitális és adatpiacot, hogy Unió-szerte elősegítse a polgárok és a 
vállalkozások számára a határokon átnyúló lehetőségeket, továbbá hogy valamennyi 
régióban ruházzon be jelentősen a rendelkezésre álló reziliens és biztonságos, nagy 
sebességű hálózatokba, a mesterséges intelligenciába, az adatgazdaságba, valamint az 
intelligens és a 3D-s termelésbe; hangsúlyozza továbbá, hogy az iparpolitikának 
figyelembe kell vennie a fogyasztók biztonságára és a felelősségre vonatkozó uniós jogi 
keretet, és kellő időben igazodnia kell a technológia fejlődéséhez, továbbá biztosítania 
kell a fogyasztók magas szintű védelmét, az új technológiákba vetett bizalmat és a 
vállalkozások jogbiztonságát;

14. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzés jelentős szerepet játszik az európai ipar 
alakításában, és hozzájárulhat az innovatív és fenntartható termékek piacainak 
előmozdításához, többek között a zöld közbeszerzés jelenlegi önkéntes keretében 
nyújtott ösztönzés révén; úgy véli, hogy a közbeszerzési politikák előnyei még jobban 
érvényesülhetnek, ha a vonatkozó jogszabályokat megfelelően hajtják végre, 
harmonizálják és egyszerűsítik; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy végezzen mélyreható 
elemzést arról, hogy a szociális és a környezetvédelmi kritériumoknak a gazdasági 
kritériumokkal azonos szinten való figyelembevétele milyen előnyökkel járhat az 
európai közbeszerzési keret számára, különös figyelmet fordítva az adófizetők pénzének 
hatékony elköltésére, a kkv-k részvételének növelésére és a stratégiai beruházásokra 
gyakorolt hatásra; hangsúlyozza, hogy az európai közbeszerzési piac jelentős 
lehetőségeket kínál az EU-n belüli és azon kívüli vállalkozások számára is; 
hangsúlyozza ezért, hogy a kölcsönösség elvét kell alkalmazni, különösen amikor 
harmadik országokban megtagadják az egyenlő esélyeket az európai vállalkozásoktól; e 
tekintetben tudomásul veszi a Bizottság által kiadott, a külföldi támogatások 
tekintetében az egyenlő versenyfeltételek biztosításáról szóló fehér könyvet 
(COM(2020)0253);

15. úgy véli, hogy korszerűsíteni kell az EU-n belüli versenyt szabályozó előírásokat annak 
érdekében, hogy azok mind az európai egységes piac integritásának védelme, mind 
pedig a globális gazdasági környezet szempontjából megfelelőek legyenek, valamint 
támogassák a globális piacvezetőkkel lépést tartani képes európai versenytársak 
létrejöttét, segítsék a tagállamokat a technológiai vezető szerep elérésében és 
akadályozzák a stratégiai jelentőségű vállalkozások ellenséges felvásárlását az EU-ban; 
addig is felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az állami támogatásokra 
jóváhagyott ideiglenes keretszabályok közép- és hosszú távon ne torzítsák a versenyt az 
egységes piacon belül; fontosnak tartja a kkv-k, a mikrovállalkozások és az induló 
vállalkozások érdekeinek védelmét is; felhívja ugyanakkor a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé az állami támogatások hatékony alkalmazását a tagállamokban olyankor, 
amikor létfontosságú a jelentős gazdasági zavarok elkerülése; kiemeli, hogy a rosszul 
működő verseny korlátozza a fogyasztók választási lehetőségeit és aláássa jólétüket;

16. hangsúlyozza, hogy az ipari stratégiának támogatnia kell a szabad, tisztességes és 
fenntartható kereskedelmet, valamint az EU azon kötelezettségvállalását is, hogy 
együttműködik globális partnereinkkel a többoldalú kereskedelmi rendszer reformján; 
felhívja a Bizottságot annak tisztázására, hogy miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését is előmozdítja;
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17. hangsúlyozza, hogy a harmadik országokból származó termékek ellenőrzése terén 
fennálló nagy eltérések, valamint a vámunióba való uniós belépési pontokon 
alkalmazott vámeljárások és szankcionálási politikák különbségei miatt nemcsak a 
kereskedelmi forgalom és az ellátási láncok torzulnak, hanem a fogyasztókat érintő 
jelentős egészségügyi és biztonsági kockázatok is felmerülnek az egységes piacon; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság gondoskodjon arról, hogy a vámellenőrzések egy 
közvetlen, egységes vámellenőrzési mechanizmus keretében Unió-szerte ugyanazon 
szabályok szerint, a tagállamokkal egyeztetve és a szubszidiaritás elvével teljes 
összhangban folyjanak;

18. emlékeztet arra, hogy számos ágazat – például a gépipar, a logisztika, az élelmiszeripar, 
a gyógyszeripar, az orvostechnikai eszközök, a gépjárműipar és a légi közlekedés – 
alapvető fontosságú az európai gazdaság számára, és hogy Európának meg kell őriznie 
vezető szerepét ezeken a területeken; emlékeztet arra, hogy ezek az ágazatok számos, a 
jövőbeli gazdaságban várható átalakulás miatt állandó nyomás alatt állnak, és hogy 
súlyosan érintette őket a Covid19-világjárvány hatása; úgy véli, hogy a felülvizsgált 
ipari stratégiának külön intézkedéseket, többek között megfelelő pénzügyi támogatást 
kell előirányoznia ezen ágazatok, különösen a légi közlekedés és a gépjárműipar 
számára; úgy véli, hogy különösen a gépjárműipar számára olyan intézkedéseket kell 
hozni, melyek a régebbi modellek utakról való eltüntetésének keretében ösztönözik a 
járművek iránti keresletet az egész EU-ban, visszavásárlási és csereakciók keretében 
alacsony kibocsátású vagy kibocsátásmentes modellekkel váltva fel a régieket, valamint 
felszámolva az innováció előtt álló akadályokat a piacon a legújabb technológiájú 
járművek típusjóváhagyásának és nyilvántartásba vételének lehetővé tétele, valamint a 
jövőorientált infrastruktúrákba, például különböző típusú töltőállomásokba való 
beruházás révén; úgy véli, hogy az ilyen intézkedések növelhetik a fogyasztóknak a 
belső piacon vásárolt és előállított termékek minőségébe vetett bizalmát, és erősíthetik 
az uniós gazdaság jövőjét; felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra azon 
jogszabályok végrehajtásának elhalasztását, amelyek alkalmazását a Covid19-válság 
befolyásolhatta;

19. hangsúlyozza azoknak az intézkedéseknek és információs csatornáknak a fontosságát, 
amelyek segítik a kis-, mikro- és középvállalkozásokat és az induló vállalkozásokat 
abban, hogy hatékonyan digitalizálódjanak és előrelépjenek az „Ipar 4.0” felé; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az egységes piaci programhoz és a digitális 
innovációs központokhoz kapcsolódó további pénzügyi kötelezettségvállalások révén 
nyújtsanak támogatást az induló vállalkozásoknak és a kkv-knak termékeik fejlesztése 
és piaci bevezetése érdekében, ezáltal lehetővé téve számukra, hogy teljes mértékben 
kiaknázhassák növekedési és foglalkoztatási potenciáljukat Európában, többek között a 
fenntarthatósági célkitűzésekkel összhangban álló európai értékláncok kialakítása révén; 
hangsúlyozza a kialakulóban lévő technológiák más fontos globális szereplőivel való 
koordináció fontosságát egy olyan globálisan kompatibilis megközelítés kialakítása 
érdekében, amely lehetővé tenné az európai vállalkozások – köztük a kkv-k – szabad 
terjeszkedését a globális piacokon, és nem csak az európai piacokon;

20. úgy véli, hogy az európai támogatású projektek kulcsszerepet játszanak a belső piac 
különböző dimenzióinak megerősítésében, tekintettel a finanszírozás jelentős 
nagyságrendjére és felhasználására; e tekintetben elismeri, hogy a fenntartható európai 
ellátási láncok újjáépítése érdekében fontos új partnerségeket kialakítani az olyan 
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stratégiai területeken, mint például az Európai Akkumulátorszövetség (EBA).
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